PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ pro 17. ročník Rallye Světlá 2018
(Doplňují a upřesňují Zvláštní ustanovení)

Vyvěšení oficiálních výsledků
Vyhlášení vítězů a předání cen
Povinnost posádky

17. ročník Rallye Světlá je samostatný mezinárodní závod pro příznivce motoristického
sportu. Pořadí ve třídách bude poskytnuto pro bodování ČMPR (dohoda ředitelů).
Rallye je vypsáno pro dvoučlennou posádku, která splňuje všechny předpisy a nařízení dané
zákonem pro silniční provoz.
12. 10. – 13. 10. od 8,00 – 19,00 hodin. – budova Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou
12. 10. – od 8,00 – 18,00 hodin a 13.10. od 7,00 – budova Městského úřadu ve Světlé nad
Sázavou.
12. 10. 8,00 – 13,00 hodin v budova Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.
Částka pro hromadné pojištění bude ve výši 1400,-Kč na vozidlo (platí i pro předjezdce).
Žádné jiné pojištění, než je nabízeno pořadatelem NEBUDE AKCEPTOVÁNO.
Uzavře posádka při prezenci se zástupcem pojišťovny. Dříve sjednané pojištění bude
akceptováno po předložení platné smlouvy.
12. 10. od 9,00 - 18,00 hodin max. rychlost 50 km/hod. po celé RZ
Povoluje se jízda v protisměru na všech RZ. Na tomto úseku platí zvýšená opatrnost. Vozidlo
musí být označeno v horním rohu čelního skla u spolujezdce – číslo na samolepící fólii. Zakazuje
se projíždět trať se soutěžním vozem.
Provedeno oranžovou barvou.
Terč - R 100 m před retardérem (červený text)
Retardéry budou z pneumatik a dopravních kuželů. Koncové bariéry budou z pneumatik.
Rozměry 30 x 30 cm na magnetické podložce. Pro zajištění proti ztrátě přelepte číslo průhlednou
páskou v návětrné straně. Umístění – přední dveře vozidla. Název soutěže bude nad startovním
číslem. Vozová tabulka je číslo vozu. Umístění – pravé zadní boční okno.
12. 10. od 13,00 hodin (podle uvedených časů) – Na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou.
Vozy budou zařazeni ve svých třídách podle údajů v technické kartě.
Přeřazení při nenaplnění třídy nebude použito. Vyhlášena bude i jediná posádka startující v
dané třídě. Zrušena je třída Legendy, P - pravidelnost a H1.
13. 10. – 8,00 hodin u rampy na náměstí.
Od kruhového objezdu (příjezd od Havlíčkova Brodu) až po vjezd do areálu technických služeb.
Parkování povoleno při zachování průjezdu středem komunikace i pro nákladní automobily. Využijte
i travnatou plochu.
Dále od kruhového objezdu podél budovy Skláren na zpevněné i travnaté ploše k poslední zastávce
autobusu. Zachovejte průjezd. Neparkujte na zastávkách BUS.
Parkoviště - areál nákladního nádraží za nádražní budovou (od váhy). Okolo kolejiště zachovejte
minimální vzdálenost 1 m pro průjezd vlakových souprav. V současné době jsou prostory zmenšeny
pro nakládání dřeva na vagóny.
Parkoviště u restaurace Koruna (Sokolovna) 4 místa.
PARKOVÁNÍ NA SOUKROMÍCH POZEMCÍCH JE POVOLENO POUZE PO DOHODĚ POSÁDKY
S MAJITELEM.
ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V ULICI NÁDRAŽNÍ.
Uzavřené parkoviště nebude zřízeno.
V celém areálu servisu platí omezená rychlost na 30 km/hod.
Po skončení akce místo servisu pečlivě ukliďte. Odpad umístěte v igelitových pytlích na kraj
pojezdové komunikace. Pro občerstvení využijte Penny Market u servisní zóny 1.
Občerstvení nebude zřízeno. Na servisní zóně 1. využijte PENNY MARKET
Toalety (chemické WC) je umístěno: Servis 1. - 4 ks u kruhového objezdu, Servis 2 - u budovy
nádraží 2 ks
Pořadatel provede záznam (rádio čas) po předložení jízdního výkazu. Zápis zkontrolujte. Pozdější
protesty nebudou možné.
Počet stran je 6. Ruší se stránka s označením SOS. Při současném zabezpečení RZ je tato
signalizace neopodstatněná. Tolerance km pro zápis v itineráři je 100 metrů.
Posádka obdrží při prezenci 4 ks (1,2,3,4 sekce). Po zveřejnění časů startu do soutěže je povinna
zaznamenat čas do kolonky v 1. sekci. Výpočet času příjezdu na další ČK je čas startu do RZ + čas
daný na přejezd. Posádka si sama vypočítá ideální čas a zapíše do jízdního výkazu.
Kolonky pro zápis posádky do jízdního výkazu jsou označeny.
Bílý prapor. Posádka bude upozorněna 30 a 15 sec. před startem.
ČK1 RAMPA – Náměstí Trčků z Lípy - Světlá nad Sázavou
po 1. sekci 90 minut, po 2. sekci 120 minut, po 3. sekci 90. minut. Pořadatel si vyhrazuje právo
měnit čas určený pro servis.
ČK 16 RAMPA – nájezd na rampu od nádraží. Předčasný příjezd není penalizován.
Bezprostředně po rozpravě - vývěska PC + stránky www pro rallye.
Průběžně na stránkách www.tvstudiohb.cz
Časy bez pořadí budou aktualizovány každých 10 minut na internetu (viz odkaz).
Pořadí bude po každé dokončené RZ na vývěsce před PC centrem a na internetových stránkách.
Do 19,45 hodin - vývěska PC centrum - náměstí
od 20,00 hodin – u rampy. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas pro vyhlášení vítězů.
Posádky jsou povinny při zjištění nebezpečí na RZ informovat na stanovišti rádio bodu a STOP.

Komunikace - Dispečink

pro komunikaci používejte výhradně telefonní číslo

Popis tratě

Celková délka trati
112 km
Počet RZ
8
Celková délka RZ
43,6 km
Počet sekcí
4
Počet etap
1
zrušeno
překročení časového limitu 15 minut v jedné sekci – vyloučení
dotek s kuželem (pneumatikou) - 5 vteřin. Penalizovány budou i kužely, pneumatiky postavené na
jiných místech než na zpomalovacích retardérech
proražení retardéru bez zpomalení (zkrácení tratě) – vyloučení
penalizace bude zveřejněna u každé posádky průběžně.
Bude vyhlášena nejlepší smíšená posádka, která obdrží Pohár starosty města Světlé nad Sázavou.
Pohár předá zástupce města.
Budou vyhlášena první tři místa A1, A2, A3, A4, A5, A6, H2, H3, H4, H5, H6. Vítězné posádky
obdrží poháry, věcné ceny a výsledky budou poskytnuty ředitelství ČMPR.

Definice
Účast
Ředitelství
Tiskové středisko
Prezence
Pojištění vozidla proti škodám na RZ
Pojištění úrazové
Seznamovací jízdy

Značení na RZ
Značení a stavba retardérů
Startovní čísla, vozová tabulka, označení soutěže
Technická přejímka vozidel
Přeřazení do jiné třídy

Rozprava s jezdci
Velká servisní a parkovací zóna (1)

Malá servisní a parkovací zóna (2)
Malá servisní a parkovací zóna (3)

Občerstvení a toalety
Stanoviště ČK
Itinerář
Jízdní výkaz

Start do RZ na celou minutu (rádio čas)
Start rallye
Servis vozidel
Cíl
Vyvěšení převzatých posádek + startovní časy
Neoficiální výsledky

Finanční příspěvek pro obce přes které vede RZ
Penalizace podle ZU +

Ceny, poháry

Vydalo ředitelství Rallye Světlé
v Uhrách dne 9. 10. 2018

+420 736 137 980
Posádka je povinna nahlásit odstoupení ze souteže.

